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2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 12 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 12 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
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Lourdes Vallès Reguant
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 29 de març de 2022. Exp. 2022/001721
2.- CONTRACTES
2.1.- Adjudicació contracte mixt de subministrament i serveis pel control de la població de
coloms. Exp.2021/4633
2.2.- Anulació AD contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
2.3.- Pròrroga contracte serveis control de plagues. Exp.2020/0861
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3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Denegar llicència obra major de canvi d'ús de local comercial Exp. 2021/4545
5.- CONVENIS
5.1.- Annex al Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya per l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns
d'oci. Exp.2019/4329.
5.2.- Annex 6 al Conveni Marc del SCT, per la Mobilitat Segura Exp. 2020/0198
5.3.- Conveni col.laboració Consorci Normalització Català per a la disponibilitat d'ús
d'espais per a ubicar l'Oficina de Català. Exp. 2020/4832
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació subvenció nominativa Associació La Passió d'Olesa. Exp. 2021/4046
6.2.- Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat Assoc. Majorettes i Twirling
Olesa. Exp. 2021/1825
6.3.- Justificaciói i pagament del 25% restant de la subvenció de Club Gimnàstica Olesa.
Exp. 2021/1999
6.4.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria d'equitat
educativa. Exp. 2022/001832
6.5.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de Benestar
Social. Exp. 2022/001835
6.6.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de Cooperació.
Exp. 2022/1846
6.7.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de Polítiques de
gènere. Exp. 2022/001847
6.8.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva AMPAS 2022. Exp.
2022/001855
6.9.- Convocatòria subvencions en concurrència competitiva centres educatius 2022. Exp.
2022/001890
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Quota anual Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 2022. Exp.2022/001619
8.2.- Atorgament ajuts econòmics socials Annex VIII Exp.2022/001848
9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 29 de març de 2022. Exp. 2022/001721
“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
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PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 29 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
Punt 2.1. Adjudicació contracte mixt de subministrament i serveis pel control de la
població de coloms. Exp.2021/4633
“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2021/4633
Ctc.29-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de febrer de 2022, va
incoar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals aprovat pel
Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte del subministrament de
dispensadors i pinso esterilitzador i del servei de manteniment dels dispensadors i
aplicació del producte.
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El procediment de contractació s’ha tramitat d’acord amb l’article 168 a) apartat 2on 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.
En data 14 de març de 2022 es publica en el Perfil del Contractant de la Plataforma de
Contractació Pública, l’acta de l’òrgan de valoració de les ofertes, celebrada el dia 7 de
març d’enguany, d’obertura i valoració del sobre únic on s’acorda proposar per unanimitat
l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa Zooethics Ethical Animal Projects, SL,
d’acord amb la puntuació atorgada durant la celebració de la mesa i que es detallada en
l’informe tècnic de data 8 de març de 2022.
L’empresa proposada adjudicatària ha donat compliment al requeriment efectuat en data
14 de març de 2022 per tal d’acreditar les condicions subjectives d’acord amb l’article 140
LCSP.
S’ha fiscalitzat per la Intervenció municipal la despesa d’aquesta contractació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i ADJUDICAR el contracte del
subministrament de dispensadors i pinso esterilitzador i del servei de manteniment dels
dispensadors i aplicació del producte, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
amb les dades següents:







Adjudicatari: Zooethics Ethical Animal Projects, SL
CIF: B66541988
Preu base adjudicació: 18.660,00€
IVA 10%: 1.050,00€
IVA 21%: 1.713,60€
TOTAL: 21.423,60€

SEGON. Aprovar la Disposició (D) de la despesa per un import total de VINT-I-UN MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (21.423,60€), amb la
següent distribució:
DISTRIBUCIÓ D'IMPORTS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

61
311
SALUT
MANUTENCIÓ

CONCEPTE
Import total sense
IVA

22113
10%
PÚBLICA- IVA
(subministrament
de
pinso
anticonceptiu)

2022
(Del 21 de maig
2023
al
31
de
desembre)

2024
(de l'1 de gener
al 20 de maig)

3.208,33 €

5.250,00 €

2.041,67 €

320,83 €

525,00 €

204,17 €
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61 311 22706 SANITAT I
CONSUM-CS-TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES.

Import total, IVA
inclòs

3.529,17 €

5.775,00 € €

Import total sense
IVA

2.493,33 €

4.080,00 €

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

523,60 €

856,80 €

Import total, IVA
inclòs
IMPORTS TOTALS AMB
IVA

2.245,83

1.586,67 €

333,20 €
1.919,87

3.016,93 €

4.936,80 € €

6.546,10 €

10.711,80 € €

4.165,70
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TERCER. Les anualitats es podran reajustar en funció de circumstàncies sobrevingudes,
respectant els límits establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART. El contracte tindrà una durada de 2 anys a partir del dia 21 de maig de 2022. Es
preveu la possibilitat de prorrogar per dos anys més.
CINQUÈ. Nomenar com a responsable del contracte la senyora Victoria Gázquez
Panduro, tècnica responsable de Salut Pública.
SISÈ. El contractista presentarà electrònicament a través de l’E-fact una factura o
factures ajustada/es en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma
separada l’IVA repercutit, adreçada a l’alcalde, que serà conformada pel tècnic
responsable del departament municipal corresponent i posteriorment fiscalitzada i
comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la
legislació vigent.
SETÈ. La factura haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art.72 RLCAP, les
dades següents:
-

Número, i en el seu cas sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número
d’identificació fiscal (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de
Govern Local, NIF P-0814600)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al que vagi
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El
servei és la Regidoria de Salut Pública).
Preu del contracte
Lloc i data de la seva emissió
Signatura del funcionari que acrediti la recepció (A complimentar per l’Ajuntament)
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A més, és imprescindible que consti la següent referència: “Exp.2021/4633.”
VUITÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant.
NOVÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3, i publicar l’anunci de
formalització al perfil del contractant.
DESÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.”
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 2.2. Anul·lació AD contracte serveis esportius. Exp.2019/3331
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2019/3331
Ctc.23-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juliol de
2020, va adjudicar el contracte del servei per a cobrir les diferents necessitats del
departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania els serveis esportius
necessaris per fer front a les diferents necessitats i demandes establertes, a l’empresa
Safis Sports, SL, mitjançant procediment obert.
El contracte es va signar en data 15 de juliol de 2020, amb un termini d’execució d’un
any, comptat a partir del dia 15 de juliol de 2020, prorrogable per un any més.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de maig de 2021, va aprovar la
primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un període de dos mesos, comptats des del
dia 14 de juliol al 13 de setembre de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021, va aprovar la
segona pròrroga de l’esmentat contracte, per un període de tres mesos i quinze dies,
comptats des del dia 14 de setembre al 31 de desembre de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 3 d’agost de 2021, va
aprovar la primera modificació de l’esmentat contracte, en quant a l’ampliació del seu
import amb un cos total de 15.363,37€.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de desembre de 2021, va
aprovar la segona modificació de l’esmentat contracte, en quant a l’ampliació del seu
import amb un cos total de 11.522,52€.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de febrer de 202, va aprovar la
devolució de les garanties a favor de l’empresa Safis Sports, SL de l’esmentat contracte.
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Vist l’informe del cap del departament d’Esports, de data 17 de març de 2022 en el que
assenyala que de l’import de la última modificació realitzada ha quedat un saldo positiu a
l’AD per un import de 1.486,10€ que no es va utilitzar, per la qual cosa, sol·licita que
s’alliberi l’import detallat en l’informe esmentat.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Modificar l’import de la modificació del contracte del servei per a cobrir les
diferents necessitats del departament d’Esports amb la finalitat de prestar a la ciutadania
els serveis esportius necessaris per fer front a les diferents necessitats i demandes
establertes, amb l’empresa Safis Sports, SL.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa (AD\) de l’esmentat contracte
adjudicat a l’empresa Safis Sports, SL amb NIF número B59987933, per un import de MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (1.486,10€) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 53 342 2270621. ”
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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 2.3. Pròrroga contracte serveis control de plagues. Exp.2020/0861
“Proposta de la Regidoria de Salut Pública
Exp. 2020/0861
Ctc.22-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de
2020, va adjudicar el contracte del servei del control integral de plagues a la via pública i
als edificis i equipaments municipals, a l’empresa Diset Control Plagas, SL, mitjançant
procediment obert simplificat.
El contracte administratiu es va formalitzar en data 4 d’agost de 2020.
L’empresa adjudicatària accepta la primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un
període d’un any, mitjançant registre número E2022003600 del registre general
d’entrades d’aquest Ajuntament i de data 1 de març de 2022.
En dates 7 i 21 de març d’enguany, la responsable de Salut Pública i el secretari emeten
informes favorables per a procedir a la tramitació de la primera pròrroga de l’esmentat
contracte.
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Vist allò que disposa l'article 29.2 de la Llei de contractes del sector públic, en referència
al termini de durada dels contractes, així com l’apartat D del quadre de característiques
que estableix la possibilitat de pròrroga, sense que en virtut de les pròrrogues la seva
durada global pugui superar els quatre anys.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Prorrogar el contracte del servei del control integral de plagues a la via pública i
als edificis i equipaments municipals, amb l’empresa Diset Control Plagas SL, amb NIF
número B67223552, per un import màxim de SETZE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (16.991,87€) més TRES MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (3.568,29€) import corresponent
al 21% d’IVA, i per un període d’un any, comptat a partir del dia 1 d’agost de 2022.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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apareix a la capçalera.

SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de VINT
MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (20.560,16€) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 61 311 22706 i amb número d’operació 220220000814 (RC
946) pel període de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2022 i de l’1 de gener al 31 de juliol
de 2023, amb la següent distribució:
DISTRIBUCIÓ D'IMPORTS PRÒRROGA CONTRACTE 2022-2023
2022
2023
TOTAL
1
(1 d'agost a 31 (1 de gener
IVA INCLÒS
de desembre) a 31 juliol)
MANTENIMENT
PREVENTIU

7.131,07 €

9.983,50 €

MANTENIMENT
CORRECTIU

1.435,67 €

2.009,93 €

IMPORT TOTAL

8.566,73 €

11.993,43 € 20.560,16 €

ANY

17.114,57 €
3.445,60 €

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. Notificar aquest acte a l’empresa Diset Control Plagas, SL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Denegar llicència obra major de canvi d'ús
2021/4545

de local comercial Exp.

“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4545
Atès que el Sr. JOSEP PALOMARES RENTERO, amb DNI XX.XXX.853-X, ha sol·licitat
en data 30 d’agost de 2021, la llicència d’obres consistents en la legalització de canvi d’us
de local comercial a habitatge al Parc de l’Estatut 10 local 1, del Municipi d’Olesa de
Montserrat.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

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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Vistos els informes desfavorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 2 i 3 de març d’enguany respectivament adjunts a aquest
acord.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Denegar al Sr. JOSEP PALOMARES RENTERO, amb DNI XX.XXX.853-X, la
llicència sol·licitada per a la legalització de canvi d’us de local comercial a habitatge al
Parc de l’Estatut 10 local 1, del Municipi d’Olesa de Montserrat atès el no compliment de
les condicions d’habitabilitat establertes al decret 141/2012, així com l’establert a l’art 61
de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’edificació i els usos del sòl d’Olesa de
Montserrat, i en compliment de l’establert a l’art 188 del TRLUC, d’acord els informes
adjunts de l’arquitecta municipal i dels Serveis Jurídics d’aquest ajuntament.
SEGON.-Notificar el present acord a la persona interessada adjuntant els informes
emesos per l’arquitecta municipal i es Serveis Jurídics, de dates 2 i 3 de març
d’enguany.”
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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5.- CONVENIS
Punt 5.1. Annex al Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya per l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d'oci. Exp.2019/4329.
“Proposta de la Regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+
Exp. 2019/4329
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària, celebrada el
dia 28 de novembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
Vist l’annex Despeses a càrrec del Departament d’Interior com a conseqüència de la
signatura i execució del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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Vist l’informe de la tècnica cap de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’annex Despeses a càrrec del Departament d’Interior com a
conseqüència de la signatura i execució del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci.
SEGON.- La signatura de l’annex no suposa cap cost econòmic per l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, assistit pel secretari municipal, per a la signatura de
l’esmentat annex.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al departament de Recursos Humans.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 5.2. Annex 6 al Conveni Marc del SCT, per la Mobilitat Segura Exp. 2020/0198
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2020/0198
Atès que en data 14 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va
acordar l’aprovació del Conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària,
entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit.
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Atès que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021
s’aprovà la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria de Seguretat Viària, conveni que resta
vigent en l’actualitat.
Atès que el Servei Català de Trànsit promou programes i activitats d’ensenyament–
aprenentatge d’educació per a la mobilitat segura adreçades als infants i joves de
Catalunya.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat potencia l’educació per a la mobilitat segura
en el seu àmbit territorial amb intervencions d’educació viària al municipi.
Atès que es considera important complementar els programes escolars d’educació per a
la mobilitat segura amb pràctiques que ofereixin experiències de circulació, posant a
disposició dels centres escolars unes activitats d’educació per a la mobilitat segura
pràctica i amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció,
circulació i mobilitat.
Els punts reguladors de la col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
d'Olesa de Montserrat s’ha redactat l’annex 6 al Conveni Marc referit a la col·laboració en
matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica, que s'inclou en aquest expedient.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’annex 6 al Conveni Marc de col·laboració en matèria de seguretat
viària, referit a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica,
adjunt a aquest acord.
SEGON.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a
l’efecte de l’execució dels precedents acords.
TERCER.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
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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 5.3. Conveni col·laboració Consorci Normalització Català per a la disponibilitat
d'ús d'espais per a ubicar l'Oficina de Català. Exp. 2020/4832
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2020/4832
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és membre del Consorci per a la Normalització
Lingüística des de 1992. Fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i el Consorci es va
crear el Servei Local de Català, el qual ha ocupat espais cedits per l’ajuntament, des de la
seva creació.
Arran de la situació sanitària actual, motivada per la pandèmia de la COVID-19, s’ha
cercat una nova ubicació per a instal·lar aquest servei on es garanteixin les mesures
sanitàries actuals.
Atès que és voluntat de l‘Ajuntament d ‘Olesa de Montserrat contribuir a millorar el
funcionament del SLC i els serveis que ofereix a la ciutadania, s’ha proposat com a nova
ubicació les instal·lacions de l’edifici municipal de Cal Rapissa, situat al C/ Ample, 25
d’Olesa de Montserrat, on podran disposar d’un despatx així com d’una de les aules, per
a impartir les classes de català d’aquest servei.
La celebració de l’esmentat conveni suposarà una millora en la gestió pública, ja que
adapta a les normes sòcio-sanitàries actuals al servei que dona a la ciutadania el SLC.
La celebració del present conveni no comporta cap despesa econòmica per les parts.
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Vist la memòria del Dept. d’Ensenyament de data 6 d’abril de 2022.
Vist l’informe de Serveis Jurídics de data 7 d’abril de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Consorci per a
la Normalització Lingüística, per a l’atorgament de la disponibilitat d’ús d’uns espais a
l’immoble anomenat Cal Rapissa, situat a C/ Ample, 25 d’Olesa de Montserrat, amb la
finalitat d’ubicar l’Oficina de Català, amb el següent detall:
Espai
Despatx
Aula

Destinat a

Superfície

despatx

13,03 m2

aula

30,04 m2

El total dels espais és de 43,07 m2, cosa que representa un 6,11% de la superfície
utilitzable de l’equipament.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat contracte.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, a l’Oficina
de Català, i comunicar-ho al Departament de Promoció Econòmica.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT I EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER
REGULAR LA DISPONIBILITAT D’ÚS D’UNS ESPAIS A L’IMMOBLE A CAL
RAPISSA, C/ AMPLE, 25

REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant Ajuntament) representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel secretari de la corporació, Vicenç Tur Martí.
I, de l’altra, el senyor Francesc Xavier Vila i Moreno, secretari de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya i president del Consorci per a la Normalització Lingüística (en
endavant, CPNL), en nom i representació del CPNL, d'acord amb l'article 6.2 dels
Estatuts del CPNL aprovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/43/2018, de 10 de juliol, i a l'empara de les facultats que li confereix l'article 12 dels
mateixos Estatuts.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se i, de
comú 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
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E X P O S E N:
Primer. Que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens amb
personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat el foment del coneixement, de l’ús, i la
divulgació de la llengua catalana. Aquesta activitat es concreta en la creació i
manteniment de centres de normalització lingüística i de serveis de català.
Segon. Que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és membre del Consorci des de 1992.
Fruit de de la col·laboració entre l’Ajuntament i el CPNL, es va crear l’Oficina de Català
(OC) d’Olesa de Montserrat, vinculada al Centre de Normalització Lingüística (CNL) Ca
n’Ametller.
Tercer. Que l’OC ha ocupat durant 11 anys unes dependències a l’edifici anomenat CASA
DE CULTURA, situat al carrer de SALVADOR CASAS, 26 d’Olesa de Montserrat.
Quart. Que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat fa una aportació anual de 42.808,07 € al
CPNL, com a ens consorciat.
Cinquè. Que, arran de la situació pandèmica creada per la COVID-19 i en virtut d’oferir
uns espais que garantissin la seguretat sanitària, es va acordar buscar un nou espai de
propietat municipal.
Que és voluntat de l‘Ajuntament d‘Olesa de Montserrat contribuir a millorar el
funcionament del CPNL i els serveis que ofereix a la ciutadania.
Que, de conformitat amb l’exposat, el CPNL i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat acorden
subscriure aquest conveni de col·laboració esmentat anteriorment, d’acord amb les
següents :

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/002104

Codi Segur de Verificació: 759d8861-75c4-4389-b6d6-b3fa8b128513
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1910664
Data d'impressió: 26/05/2022 15:10:40
Pàgina 20 de 45

SIGNATURES

Ì759d8861-75c4-4389-b6d6-b3fa8bÇ,u-AÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
ATORGAR LA DISPONIBILITAT D’ÚS per part dels serveis del CPNL a Olesa d’uns
espais de TITULARITAT MUNICIPAL, UBICATS A L’EDIFICI DE CAL RAPISSA,
ACTUAL CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, situat al c. Ample, 25 d’Olesa de
Montserrat.
Segona.- obligacions per part de l’ajuntament
a) Oferir els espais de Cal Rapissa, que es relacionen a continuació:
Espai
Despatx
Aula

Destinat a

Superfície

despatx

13,03 m2

aula

30,04 m2

El total dels espais cedits és de 43,07 m2, cosa que representa un 6,11% de la superfície
utilitzable de l’equipament.
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b) Donar dret d’ús prioritari al CPNL per utilitzar els espais esmentats.
c) Dur a terme les adequacions pertinents dels espais cedits al CPNL perquè el CNL
i l’OC puguin desenvolupar-hi llur activitat adequadament i en les condicions
correctes.
Tercera.- Obligacions per part del CNL i SLC
a) Mantenir en bon estat d’ús les instal·lacions cedides i consensuar i notificar
qualsevol modificació que s’hagi de produir en l’espai per a l’adequació de la seva
funció com a OC.
b) Adequar-se a les normes bàsiques de funcionament d’un edifici que té com a
activitat principal ser el centre del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
Quarta.- Condicions d’ús dels espais.
a) Les condicions que regulen l’ocupació dels espais posats a disposició del CPNL
són les que disposa aquest propi conveni i les condicions bàsiques.
b) Promoció Econòmica podrà disposar de l’espai de l’aula 1 per dur a terme
activitats pròpies i en podrà cedir l’ús a altres entitats o persones físiques, sempre
que no sigui en horari d’activitats pròpies del CPNL. Per tal d’evitar que es puguin
produir coincidències d’activitats a l’aula, el CPNL es compromet a informar el
Departament de Promoció Econòmica dels dies i horaris de les activitats a
realitzar, i des de Promoció Econòmica es mantindrà una agenda de reserves d’ús
de l’aula, sempre tenint en compte el dret d’ús prioritari del CPNL.
c) No es podran cedir a tercers la utilització dels esmentats espais.
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d) Es farà entrega al CPNL d’una còpia de claus de l’edifici principal i d’un codi de
connexió i desconnexió de l’alarma per tal que puguin accedir a l’interior de l’edifici
quan aquest es trobi tancat.
Cinquena.- Seguiment i control
S’establirà una comissió que tindrà per objecte principal la planificació dels espais per tal
de treure el màxim profit i disponibilitat i que sota el criteri d’ús principal del CNL i OC es
pugui establir un ús. Aquesta comissió estarà formada per tècnics municipals
(principalment del Departament d’Ensenyament i Promoció Econòmica) i els/les membres
del CNL i OC d’Olesa de Montserrat i es convocarà, si és necessari, a l’inici de cada curs
formatiu. Es podrà convocar en qualsevol moment del curs si és necessària una revisió
de la gestió dels espais.
Sisena.- Vigència
La vigència d’aquesta disposició d’espais és per un termini de 4 anys, a comptar des de
la data de la signatura d’aquest conveni.
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I podrà ser prorrogat per un termini de 4 anys més amb acord exprés i unànime de les
parts.
Setena.- Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la
seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa
resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. )
Vuitena.- Causes de resolució
El conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:
a) El compliment del seu objecte
b) Expiració del termini de vigència acordat a l’acord setè, i si s’escau, de les seves
pròrrogues.
c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquesta addenda i/o
les disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot
exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeix, haurà de
comunicar a l’altra part la seva intenció de resoldre anticipadament l’addenda,
amb una antelació mínima de 15 dies.
e) Denuncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a
l’altra parta amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes
excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del
contingut de l’addenda.
f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte de
l’addenda.
g) Les generals establertes per la legislació vigent.
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En el cas de resolució unilateral del conveni per part de de l’Ajuntament, aquest en
notificarà les circumstàncies al CPNL amb una antelació mínima de tres mesos. Així
mateix, haurà de posar a disposició del CPNL altres espais adequats, de conformitat amb
el conveni d’adhesió al CPNL subscrit per l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, ambdues parts, signen per duplicat aquest document en el lloc
i en la data indicades a l’encapçalament.

Francesc Xavier Vila i Moreno
Consorci per
a la Normalització Lingüística”

Miquel Riera Rey
Alcalde

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.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació subvenció nominativa Associació La Passió d'Olesa. Exp.
2021/4046
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/4046
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 23 de
novembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació La
Passió d’Olesa de Montserrat per un import de 9.000,00 € 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 9.000,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la
mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida, atesa la situació que
s’està vivint a causa de la Covid-19.
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.
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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Una vegada contestats els requeriments i 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 1/04/2022.
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.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
TERCER- Notificar aquests acords 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 6.2. Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat Assoc. Majorettes i
Twirling Olesa. Exp. 2021/1825
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1825
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 l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ MAJORETTES I TWIRLING D'OLESA DE
MONTSERRAT per un import de 1.500,00 € 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
1.125,00 € € 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.
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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.
Vist l’informe tècnic de data 30/03/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
MAJORETTES I TWIRLING D'OLESA DE MONTSERRAT per un import de 375,00 € 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.
Punt 6.3. Justificació i pagament del 25% restant de la subvenció de Club
Gimnàstica Olesa. Exp. 2021/1999
“Proposta de la Regidoria d’Esports.
Exp. 2021/1999
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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Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar l’atorgament
d’una subvenció a l’entitat CLUB GIMNASTICA OLESA per un import de 4.193,81 € 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
3.145,36 € 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.

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, 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 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.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat CLUB
GIMNASTICA OLESA per un import de 1.048,45 € 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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Punt 6.4. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria
d'equitat educativa. Exp. 2022/001832
“Proposta de la Regidoria Serveis Socials
Exp. 2022/001832
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria Equitat Educativa.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.

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.

Les bases aprovades en JGL 05/05/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria Equitat
Educativa.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’ha emès informe tècnic de data 29/03/2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria Equitat
Educativa d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 22.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 BENESTAR SOCIAL-SS-AJUTS SOCIALS del pressupost
de l’exercici 2022.
QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
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Equitat Educativa (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment
de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria Equitat
Educativa corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.

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.

Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPECIFICAS_EDUCATIVA+SERV+SOC.cat.p
df/95541229-2edf-4ccd-9cde-18211f1d1653

Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPECIFICAS_EDUCATIVA+SERV+SOC_caste
llano.pdf/00dbb284-1d76-4019-869d-3830010feae9



Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 22.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48000 BENESTAR SOCIAL-SS-AJUTS SOCIALS del
pressupost per l’any 2022.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Serveis Socials de l’Àrea
Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
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un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.


Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.

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.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció”
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 6.5. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de
Benestar Social. Exp. 2022/001835
“Proposta de la Regidoria Serveis Socials
Exp. 2022/001835
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria Benestar Social.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.

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.

Les bases aprovades en JGL 05/05/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria Benestar Social.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’ha emès informe tècnic de data 29/03/2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria
Benestar Social d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 10.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 62 231 48950 BENESTAR SOCIAL-SS-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2022.
QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
Benestar Social (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
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Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment
de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria Benestar
Social corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.

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.

Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPEC_FIQUES_2020_BENESTAR+SOCIAL_.p
df/4f7f042a-83a1-4f4e-b51e-59bec330d5b7
Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPECIFICAS_BENESTAR+SOCIA
L_castellano.pdf/96045cc5-2aee-4f44-ac6d-35a2983fb574


Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 10.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
62
231
48950
BENESTAR
SOCIAL-SS-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost per l’any 2022.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Serveis Socials de l’Àrea
Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
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els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.


Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.

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.

S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció”
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. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de
Cooperació. Exp. 2022/1846
“Proposta de la Regidoria Diversitat i Cooperació
Exp. 2022/001846
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria Diversitat i Cooperació.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 05/05/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria Diversitat i
Cooperació .
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informe tècnic de data 29/03/2022

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
apareix a la capçalera.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria
Diversitat i Cooperació d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 63 2312 48950 DIVERSITAT I COOPERACIÓ-AD-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022.
QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
Diversitat i Cooperació (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment
de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.
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Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria Diversitat i
Cooperació corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPEC_FIQUES_MODEL_SOLIDARITAT_cat.p
df/77ad6f2b-98aa-4cb2-946a-1793d3d5a8fd


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

1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/10428869/BASES_ESPEC_FIQUES_MODEL_SOLIDARITAT___ca
stell_.pdf/8b792338-ede7-4d60-a326-393cf4711a74
Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 63 2312 48950 DIVERSITAT I COOPERACIÓ-AD-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost per l’any 2022.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Diversitat i Cooperació
de l’Àrea Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
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Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.

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.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció
”
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. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva en matèria de
Polítiques de gènere. Exp. 2022/001847
“Proposta de la Regidoria POLITIQUES DE GÈNERE I LGTBIQ+
Exp. 2022/001847
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria Polítiques de gènere i LGTBIQ+.
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
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sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 05/05/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria Polítiques de
gènere i LGTBIQ+.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informe tècnic de data 29/03/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORDS:

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 els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria
Polítiques de gènere i LGTBIQ+ d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.800,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
64
2311
48950
POLÍTIQ.
GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2022.
QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
Polítiques de gènere i LGTBIQ+ (en endavant Bases), les persones jurídiques
legalment constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que
estiguin degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en
el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el
moment de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria Polítiques de
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gènere i LGTBIQ+ corresponent a l’àrea de Serveis Personals.


Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
Enllaç en català
https://www.seue.cat/documents/2909194/11233844/Subv+LOGTBIQ.pdf/ce9d5717-38f7-4f5cbee9-dcc814a0660a
Enllaç en castellà
https://www.seue.cat/documents/2909194/11233844/Subv+LGTBIQ+cast.pdf/ce5b7aa2-66bd488b-b4f2-ca0c01b81cc4



Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.800,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 64 2311 48950 POLÍTIQ. GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost per l’any 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
apareix a la capçalera.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el POLITIQUES DE
GÈNERE I LGTBIQ+ de l’Àrea Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes
estimi necessaris de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de
novembre, General de Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
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El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.


Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció”

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 6.8. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva AMPAS 2022.
Exp. 2022/001855
“Proposta de la Regidoria ENSENYAMENT
Exp. 2022/001855
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares dels centres escolars
(AMPAS) .
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 30/06/2022 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
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subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria
d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares dels centres escolars (AMPAS) .
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informe tècnic de data 30/3/2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.

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.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria
d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares dels centres escolars (AMPAS)
d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3200 48950 ENSENYAMENT-E-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2022.
QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares dels centres escolars
(AMPAS) (en endavant Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment de presentar la
seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria
d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares dels centres escolars
(AMPAS) corresponent a l’àrea de Serveis Personals.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
En Català:
https://www.seu-e.cat/documents/2909194/10428869/subv+AMPAS+2020+cat.pdf/f3636ade-a5d74d53-be64-d306bb53407f

En Castellà:
https://www.seu-e.cat/documents/2909194/10428869/subv+AMPAS+2020+cast.pdf/6d11aa20-140349a3-ae1d-9dacdcbf7f4b



Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 7.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3200 48950 ENSENYAMENT-E-ALTRES TRANSFERÈNCIES
del pressupost per l’any 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
apareix a la capçalera.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el ENSENYAMENT de
l’Àrea Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 29/04/2022 14:49

Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció”

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 6.9. Convocatòria subvencions en concurrència competitiva centres educatius
2022. Exp. 2022/001890
“Proposta de la Regidoria Ensenyament
Exp. 2022/001890
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria d'Ensenyament per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i
ESO i d’Adults .
L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament
al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020, estableix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
Les bases aprovades en JGL 30/06/2020 defineixen el conjunt de condicions i
procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria d'Ensenyament
per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’Adults .
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
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38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
S’han emès informe tècnic de data 30/03/2022
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els models normalitzats per a sol·licitar i justificar les subvencions.
SEGON.- Obrir la convocatòria de subvencions per concurrència 2022 en matèria
d'Ensenyament per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i
d’Adults d’acord amb les bases aprovades.
TERCER.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 19.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3200 48901 EDUCACIÓ-E-SUBV.A CENTRES EDUCATIUS PER
PROJ. PEDAGÒGICS del pressupost de l’exercici 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
apareix a la capçalera.

QUART.- La convocatòria es publicarà al Portal de transparència, a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. L’extracte de la convocatòria és el
següent:


Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria
d'Ensenyament per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i
ESO i d’Adults
(en endavant Bases), les persones jurídiques legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment
de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts a les
mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria
d'Ensenyament per a centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i
ESO i d’Adults corresponent a l’àrea de Serveis Personals.



Bases reguladores
Les Bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de
transparència.
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En Català:
https://www.seu-e.cat/documents/2909194/10428869/subv+centres+docents.pdf/bf675210-d00f4ede-97d3-d3dd336da0f3
En Castellà:
https://www.seu-e.cat/documents/2909194/10428869/Subv+centros+docentres.pdf/fec1ee9f-60c943d2-85ee-8e00c7821828



Quantitat
Aprovar l’Autorització (A) per un import de 19.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 3200 48901 EDUCACIÓ-E-SUBV.A CENTRES EDUCATIUS
PER PROJ. PEDAGÒGICS del pressupost per l’any 2022.



Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Ensenyament de l’Àrea
Serveis Personals, que sol·licitarà quants informes estimi necessaris de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de
Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern
000023 de 10/01/2020.

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.



Local, segons Decret

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en
compte les sol·licituds que segueixen els criteris objectius, aplicats d’acord amb
els criteris de l’apartat 11 de les bases reguladores.



Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la
Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP
Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.



Termini d’execució.
El termini d’execució dels projectes serà de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any de la convocatòria.



Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la
convocatòria.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
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l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta
convocatòria de subvencions, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el
24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de
gener de 2020.

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció”
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.

7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Quota anual Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 2022.
Exp.2022/001619
“Proposta de la Regidoria de l’Alcaldia
Exp. 2022/001619
Des de l’any 1981, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat forma part com a municipi adherit
de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb CIF: G08797771, entitat
supramunicipal creada amb la finalitat de defensar i promocionar l’autonomia local.
Atès que l’ajuntament d’Olesa té l’obligació d’abonar la corresponent quota d’associat,
d’acord amb allò que preveu l’article 13.b dels estatuts de la Federació de Municipis de
Catalunya i que el pressupost municipal per a 2022, preveu l’aplicació pressupostària
01.912.46601 per aquest concepte.
Atès que la quota d’associat per a l’actual exercici és de 4.003,47€.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar l’aportació anual, corresponent a la quota d’associat a la FEDERACIÓ
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA amb CIF: G08797771 per a l’exercici 2022 per un
import de QUATRE MIL TRES EUROS AMB QUARANTA SET (4.003,47€).
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) corresponent a la quota d’associat de la
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA amb CIF: G08797771 per import de
QUATRE MIL TRES EUROS AMB QUARANTA SET(4.003,47€) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.912.46601 del pressupost municipal per a 2022.
TERCER. - Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
comunicar 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 8.2. Atorgament ajuts econòmics socials Annex VIII Exp.2022/001848
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/001848
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
ACORD:
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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 5.343,97 € 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.- Efectuar el pagament directament als endossataris que consten en l’annex.
QUART.- Comunicar aquests acords a la 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.

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.

9.- URGÈNCIES
10.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:52 hores de la
tarda.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

